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Indledning
Helhedsplanen for Vetterslev-Høm blev på baggrund af møder der blev afholdt i 2013 og
2014 udarbejdet af Vetterslev-Høm Borgerforening i samarbejde med borgerne i de to
lokalområder.
Helhedsplanen for Vetterslev-Høm indeholder en beskrivelse af lokalområdernes Historie og
Kultur og godkendte lokalplaner for Vetterslev og Høm:
-

Lokalplan 233 – Boliger ved Susåen i Vetterslev – vedtaget februar 2011
Lokalplan 203 – Boliger i Høm – vedtaget november 2008
Lokalplan 238 – Boliger ved Høm Byvej – vedtaget september 2011

Ringsted Kommune, der ejer arealerne, har endnu ikke taget skridt til, at arealerne
byggemodnes og grundene udbydes til salg.
Lokalplan 233 giver mulighed for 12-15 grunde, Lokalplan 203 giver mulighed for ca. 73 nye
boliger og Lokalplan 238 indeholder tre grunde.
I afsnittet Vetterslev-Høm Kommune beskrives udviklingen fra landkommunelovens
vedtagelse i 1868 til kommunalreformen i 1970 hvor Vetterslev-Høm Kommune blev en del
af Ringsted Kommune og dermed en af Ringsted Kommunens ti byzonelandsbyer.
Det er i den periode, at mange af de kommunale institutioner, foreninger og foreningsdrevne
aktiviteter etableres, og som stadig er kendetegnende for de to lokalområder.
Vetterslev-Høm skole blev taget i brug i 1943 og har virket som folkeskole indtil 2012,
hvorefter der blev etableret en friskole – Ringsted Lilleskole – der i dag har ca. 200 elever ikke kun elever fra lokalområdet, men også mange elever fra Ringsted By og Benløse. Det er
et udtryk for, at der er forældre der ønsker en lille overskuelig skole og den tryghed det giver.
Ringsted Lilleskole og dens bestyrelse arbejder i tæt dialog sammen med beboerne i
Vetterslev og Høm for at fastholde Ringsted Lilleskole som et samlingspunkt for de to
lokalsamfund, ikke kun som skole, men også som et aktivitetsområde til gavn for børn og
voksne.

Udendørs musikinstrumenter ved Ringsted Lilleskole
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Forsamlingshuset Enigheden blev etableret i 1896 og virker stadig som forsamlingshus.
Forsamlingshuset arrangerer i samarbejde med Vetterslev-Høm Borgerforening en månedlig
maddag i vinterhalvåret og afholder fastelavnsfest. I forbindelse med maddagen den 19.
oktober 2017 er der inviteret til valgmøde.

Maddag og valgmøde i 2013
Andelsmejeriet Lervang blev etableret i 1889 og nedlagt i 1960 og solgt til Ellegaard, der i
mange år drev en stor erhvervsvirksomhed i det gamle mejeri og udbyggede området, der i
dag indeholder flere erhvervsvirksomheder.
I 1954 blev der bygget et alderdomshjem i Vetterslev – alderdomshjemmet er som sådan
nedlagt, men Ringsted Kommune ejer stadig bygningen hvor der er indrettet 7 boliger, og de
tidligere opholdsstuer benyttes i dag af Seniorklubben.
VHG – Vetterslev-Høm Gymnastikforening - blev etableret i 1910, og er den dag i dag
lokalområdernes største aktivitetssted for alle – børn samt voksne. VHG står bag et af
Midtsjællands største loppemarked. I 2017 var omsætningen over 200.000 kr. og mere end
100 frivillige var involveret i afholdelsen.

VHG-loppemarked
Vetterslev-Høm Menighedsråd har menighedshuset Laden som samlingssted.
I afsnittet Analyse og Data beskrives institutioner, foreninger og foreningsdrevne aktiviteter,
infrastruktur, turisme og faciliteter nærmere.
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Til sidst i Helhedsplan for Vetterslev-Høm er områdernes Visionen – Strategi – Handlinger
beskrevet.
Helhedsplanen for Vetterslev-Høm har dannet baggrund for bevilling af tilskud fra
Helhedsplanpuljen – 4 gange 1 million kroner – til:
-

Borgerspor ved Vetterslev og Høm der blev indviet i maj måned 2016
Udendørs musikinstrumenter ved Ringsted Lilleskole der blev indviet i maj måned
2016
P-plads ved VHGs idrætsanlæg i Høm der blev indviet juni 2016
Udendørs samlings- og aktivitetsområde for Vetterslev-Høm der blev indviet april
2017

Borgersporet ved Vetterslev og Høm
Visionen – Strategi – Handlinger fremadrettet
På et møde der blev afholdt den 29. maj 2017 blev den forsatte udvikling i de to lokalområder
drøftet. Visionen – Strategi og Handlinger fremadrettet kan opdeles i følgende hovedområder.
Trafiksikkerhed:
En forbedring af trafiksikkerheden i lokalområderne er et stort ønske for alle der bor i
Vetterslev-Høm. Her kan nævnes:
Trafiksikkerhed på Næstvedvejen
- etablering af fodgængerovergang ved Ringsted Lilleskole – gult blink der kan
betjenes/sættes i drift når der er behov for det. F.eks. i tidsrummet fra kl. 7 til 9 og 1416
- etablering af højresvingsbane ved Ringsted Lilleskole
- cykelstien mellem Høm og Vetterslev skal have ny belægning og en fornyet
opmaling/opdeling. Ud over en midterstribe, der opdeler den dobbeltrettede cykelsti,
skal der også være en kantstribe i højre og venstre side
- etablering af en belysning af cykelstien mellem Høm og Vetterslev
- etablering af en dobbeltrettet cykelsti mellem Høm Byvej og Hømvej
- etablering/forbedring af oversigtsforhold ved Hømvejens udmunding i Næstvedvej
- reetablering af fodgængerfelt i Høm syd. Det der blev nedlagt da der blev etableret et
fodgængerfelt ved Høm Byvej.
- etablering af lysregulering ved Daglig-brugsen på Ringsted Mark – Høm
Møllevej/Næstvedvej eller etablering af højresvingsbane på Høm Møllevej
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Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Englerupvej ved VHGs idrætsanlæg ”langt bump”
og Englerupvejens udmunding i Næstvedvej.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vetterslev Bygade – bump ved Vetterslev Kirke/
Sørupvej. Kapellet ved Vetterslev Kirke burde rives ned for at forbedre oversigtsforholdene
og der skal etableres fortov ved Vetterslev Kirkegård.
Forlængelse af fortovet på Sørupvej – der hvor Sørupvej svinger lidt til højre
Etablering af en østlig omfartsvej
Der henvises i øvrigt til Helhedsplan for Vetterslev-Høm og Ringsted Kommunes
trafiksikkerhedsplan 2017.
Boligudbygning
Der skal være et øget fokus på boligudbygningen i de to lokalområder.
Boligudbygningen i forhold til de tre godkendte lokalplaner skal fremskyndes, gerne med
etablering af rækkehuse (oldekolle) og et nyt boligområde i Høm i henhold til
kommuneplanens boligområde 6B6. Se Helhedsplan for Vetterslev-Høm.
Vetterslev Bygade 19 – tidligere landbrugsejendom der er revet ned – kan f.eks. bebygges
med rækkehuse. Det er kommunen der ejer arealet. Alternativt kunne område udlægges til
grønt område for beboerne i Vetterslev.
Skovrejsning
Ud over den nævnte skovrejsning i Helhedsplan for Vetterslev-Høm ved Høm kan der også
etableres en skovrejsning på præstegårdsjorden, ca. 10 hektar. En skovrejsning på
præstegårdsjorden ville også være med til at sikre grundvandet i forhold til vandværkets
boringer i Vetterslev/etablering af en ny boring på præstegårdsjorden.
Stisystem
På de eksisterende stisystemer i Vetterslev og Høm kan der på udvalgte steder opsættes
bænke/borde.
Oplevelsesstien, der pt. ender ved Høm Møllevej, kan forlænges til Vrangstrup/Susåen og der
kan etableres en forsættelse langs Susåen fra Vrangstrup via Vetterslev til Sørupskoven

Fastelavn i Forsamlingshuset
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Konkrete tiltag i forhold til institutioner, foreninger og foreningsdrevne aktiviteter
- etablering af legeplads i Vetterslev, Vetterslev Bygade 31 eller 19
- etablering af legeplads i Høm, Ditlevshøj udstykningen
- etablering/opsætning af bænke/borde på bålpladsen ved VHGs idrætsanlæg
- etablering af bænke på udvalgte steder i Vetterslev og Høm (mødesteder)
- etablering af legeplads ved Forsamlingshuset
- etablering af forbedret adgangsforhold (handikapvenlig) til Forsamlingshuset
- etablering af forbedret toilet (handikapvenlig)/forgang i Forsamlingshuset samt
isolering af forsamlingshuset tag/nyt tag
- etablering af det nedlagte gadekær i Vetterslev (Vetterslev Bygade 27) - mødested
- etablering af bundtætning af gadekæret i Høm
- etablering af en kunststofbane ved VHGs idrætsanlæg
- etablering af en multihal ved Ringsted Lilleskole – i den forbindelse kan det nævnes,
at VHG og Ringsted Lilleskole er enige om, at en multihal i Vetterslev-Høm skal
placeres ved Ringsted Lilleskole, da det giver den bedst mulige udnyttelse af en hal i
dag og aftentimer
- etablering af opslagstavler i Høm og Vetterslev – mødested
- etablering/opsætning af Nabohjælpskilte på udvalgte steder i Høm og Vetterslev
- etablering af en hjemmeside for Vetterslev-Høm – det digitale mødested
- etablering af Byporte ved Høm og Vetterslev – især på Næstvedvejen
- etablering (fornyelse) af de vejtræer der er gået ud på Næstvedvej ved Høm
- etablering/udbygning af kulturelle aktiviteter i forhold til de enkelte institutioner,
foreninger og foreningsdrevne aktiviteter og/eller fælles arrangementer
- etablering af forbedret it-dækning (fibernet) i Vetterslev-Høm. Der er etableret
fibernet i Vetterslev – det område der var dækket af det tidligere fællesantenneanlæg
- etablering af børneinstitution (integreret vuggestue/børnehave) i Høm på Ditlevshøj
udstykningen (lokalplan 203) og/eller i et samarbejde med Ringsted Lilleskole
fritidstilbud (SFO)
- etablering (genetablering) af Bybus 401A til Høm, gerne med en videreførelse til
Vetterslev
- etablering af en cykelsti fra Vetterslev til Buske Mølle

Udendørs samlings- og aktivitetsområde for Vetterslev-Høm ved Ringsted Lilleskole
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